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Klub Dialogu - Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców zaprasza na kurs 

doskonalenia zawodowego dla mieszkających w całej Europie nauczycieli 
języka polskiego jako obcego: 

  

Jak uczyć osoby dorosłe języka polskiego jako 
obcego metodą bezpośrednią - warsztaty dla 

lektorów z zakresu metodyki i tworzenia 
własnych materiałów. 

                
             

FORMA SZKOLENIA 
 
Szkolenie poprowadzą Kamila 
Dembińska i Agnieszka Małyska, 
autorki podręcznika START 1. 
Szkolenie opierać się będzie na 
wykładach, prezentacjach, dyskusjach, 
panelach dyskusyjnych, lekcjach 
próbnych, hospitacjach, warsztatach 
oraz zajęciach z uŜyciem multimediów. 
 

Czas trwania: 7 dni 

Liczba godzin: 
42 godziny zajęć + 6 godzin 
zajęć fakultatywnych 

Terminy 
kursów: 

30.06.2013 - 06.07.2013 
08.09.2013 - 14.09.2013 
01.12.2013 - 07.12.2013 
23.03.2014 - 29.03.2014  

Wielkość grupy: Maksymalnie 15 osób 

Cena: 

750 Euro          
 Cena obejmuje: szkolenie, 
materiały szkoleniowe,   
certyfikat ukończenia kursu 

 
CELE SZKOLENIA 

 
Głównym celem warsztatów jest 
przekazanie nauczycielom języka 

polskiego osób dorosłych mieszkających 
w róŜnych miejscach w Europie 
pomysłów na to, w jaki sposób 
skutecznie i efektywnie uczyć 
dorosłych Europejczyków języka 
polskiego za pomocą metody 
bezpośredniej, to jest uŜywając w czasie 
zajęć wyłącznie języka polskiego. Kurs 
ma na celu analizę róŜnych metod 
nauczania pod kątem ich przydatności w 
podejściu bezpośrednim, analizę potrzeb 
dorosłych słuchaczy oraz sposobów 
dopasowywania do nich konkretnych 
metod nauczania. Podczas kursu 
uczestnicy będą mieli takŜe szansę na 
praktyczne zastosowanie zdobytych 
umiejętności - przeprowadzą krótkie 
lekcje demonstracyjne, które następnie 
zostaną omówione i ocenione. Kurs ma 
na celu takŜe poprawę metodyki 
nauczania kaŜdego uczestnika, 
wskazanie słabych i silnych stron oraz 
moŜliwości zwiększenia ich 
efektywności. Ostatnim, lecz równie 
waŜnym elementem jest zwiększenie 
wiedzy uczestników na temat tworzenia 
materiałów własnych dla osób dorosłych 
do wykorzystania w sytuacji lekcyjnej. 
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JAK UBIEGAĆ SIĘ O 
DOFINANSOWANIE? 

 
Oferowane przez nas szkolenie zostało 
zaakceptowane przez program Grundtvig 
w ramach działania „Uczenie się przez 
całe Ŝycie” - Life Long Learning, oraz 
zostało opublikowane w katalogu szkoleń 
na stronie Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. W związku z tym moŜna 
ubiegać się o grant na pokrycie pełnych 
kosztów związanych ze szkoleniem: 

• uczestnictwa w kurcie 
• zakwaterowania i wyŜywienia 

podczas szkolenia 
• kosztów podróŜy  

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
warunków otrzymania grantu oraz 

procedur z tym związanych, prosimy o 
kontakt mailowy pod adresem 

grundtvig@klubdialogu.pl bądź 
telefoniczny pod numerem telefonu 22 

498 10 10 /  

(+48) 664 788 004.  

Więcej informacji moŜna takŜe znaleźć 
na stronach Narodowych Agencji: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/national_en.htm 

 
CERTYIFIKATY 
UCZESTNICTWA 

 
KaŜdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat 
uczestnictwa ze szczegółowymi 
informacjami umoŜliwiającymi 
uzyskanie Europassu. 

 
 

 
ZAKWATEROWANIE 

 
 

Aktywnie pomagamy uczestnikom w 
organizacji zakwaterowania na czas 
trwania kursu. Proponujemy pobyt w 
komfortowym hotelu w centrum 
Warszawy, który jest połoŜony blisko 
naszej szkoły, gdzie będą odbywały się 
zajęcia. 
 

 
 

ATRAKCJE DODATKOWE 
 

Poza zajęciami, prezentacjami i 
wykładami oferujemy moŜliwość 
integracji z nauczycielami polskiego z 
innych miast i krajów poprzez wspólne 
spędzanie czasu: wyjście do restauracji, 
wspólne zwiedzanie Warszawy z 
przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz udział w 
grze miejskiej. Istnieje takŜe moŜliwość 
wykupienia dodatkowych atrakcji, m. in. 
wyjść do muzeów oraz wycieczek poza 
Warszawę. 
 
Więcej informacji: 
grundtvig@klubdialogu.pl 
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PRZYGOTOWANIE DO KURSU 
 
Przed rozpoczęciem kursu uczestniczy 
otrzymają pakiet informacji i materiałów 
oraz kwestionariusz dotyczący ich Ŝycia 
zawodowego oraz doświadczenia w 
nauczaniu języka polskiego. 
Kwestionariusz będzie zawierać pytania 
dotyczące oczekiwań wobec kursu, 
zagadnień, które są waŜne dla uczestników 
i problemów, z jakimi borykają się w pracy 
lektora. Pozwoli nam to poznać 
uczestników i jak najlepiej dopasować 
program kursu do ich potrzeb. 

 
 
 
 
                 
Przed przyjazdem poprosimy uczestników 
o opracowanie materiałów i zagadnień, 
które zostaną wykorzystane w czasie 
kursu: konspekt pierwszej lekcji języka 
polskiego dla dorosłych słuchaczy i 
konspekt lekcji poświęconej wybranym 
zagadnieniom gramatycznym w podejściu 
bezpośrednim. Poza tym uczestnicy 
otrzymają listę podręczników i ksiąŜek do 
języka polskiego, z którymi powinni 
zaznajomić się przed przyjazdem do 
Warszawy.

Uczestnicy otrzymają od nas szczegółowe informacje dotyczące moŜliwości 
otrzymania Europassu oraz praktyczne informacje o kursie i o Warszawie: 
dokładny opis kursu, szczegóły dotyczące planu zajęć, zagadnień, tematyki oraz 
porady związane z zakwaterowaniem, szczegóły dotyczące wyŜywienia, informacje 
o dodatkowych atrakcjach, dotyczące komunikacji miejskiej, opis wydarzeń 
kulturalnych odbywających się w stolicy podczas pobytu uczestników na konkretnej 
sesji w Warszawie, listę telefonów w sytuacjach awaryjnych. TuŜ przed przyjazdem, 
prześlemy takŜe informacje dotyczące prognozy pogody w Warszawie. 
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Przykładowy plan kursu doskonalenia zawodowego 

  09.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 

Niedziela 
Odbiór uczestników z lotniska w Warszawie, powitanie i spotkanie organizacyjne (szczegółowe informacje o 

kursie i godzinach poszczególnych zajęć itp.), wspólna obiadokolacja zapoznawcza. 

Poniedziałek 

Jak uczyć języka 
polskiego osoby dorosłe 

- wykład, prezentacja 
róŜnych metod 

nauczania. 

Plusy i minusy róŜnych 
metod nauczania na tle 

własnych doświadczeń i 
przygód z nauczaniem - 

dyskusja. 

Wprowadzenie 
zagadnień 

gramatycznych w 
ujęciu bezpośrednim - 

wykład. 

Lunch 

Wprowadzanie 
wybranych 
zagadnień 

gramatycznych - 
warsztaty. 

Wtorek 
Wprowadzenie nowego 
słownictwa - wykład. 

WaŜne kryteria wyboru 
odpowiedniego 

podręcznika dla słuchacza. 

Prezentacja i ocena 
podręczników do nauki 

języka polskiego na 
poziomie A0. 

Lunch 
Prezentacja 

podręczników serii 
START. 

Środa Motywowanie - wykład. 
Lekcje demonstracyjne 

oraz ich ocena i dyskusja. 
Poprawianie błędów - 

wykład. 
Lunch 

Case study - typy 
słuchaczy. 

Czwartek 

Typy ćwiczeń 
rozwijających 
poszczególne 

sprawności językowe - 
wykład. 

Materiały dodatkowe - 
prezentacja, ocena oraz ich 

rola. 

Potencjał piosenek i 
filmów - dyskusja. 

Lunch 
Potencjał piosenek i 
filmów - warsztat. 

Piątek 
Jak tworzyć własne 

materiały - warsztaty. 

Jak uczyć fonetyki - 
wykład i ćwiczenia 

warsztatowe. 

Lekcje demonstracyjne 
oraz ich cena i 

dyskusja. 
Lunch 

Sposoby 
zwiększenia 

efektywności i 
atrakcyjności lekcji 

- dyskusja. 

Sobota Ewaluacja 
Fakultatywne zajęcia: 

prowadzenie lub hospitacje 
konwersacji. 

Wyjazd uczestników z Warszawy. 
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Opinie uczniów i uczestników innych projektów 
europejskich organizowanych 

przez Klub Dialogu: 
 
"When I chose to take part in your workshop, I knew it would be great, but I didn''t expect it 

to be gorgeous. What you managed to do with your wonderful team was really exceptional. 

FANTASTYCZNY. Everything was very well organized, in each of the details and what 

counted a lot were the feelings you provided us. “ 
Mirela Beiu, Grundtvig Workshop participant 
 

“Współpraca Kolegium Europejskiego z Klubem Dialogu rozpoczęła się w sierpniu 2004 

roku i trwa do dzisiaj. Warto podkreślić, Ŝe szkoła zapewnia studentom wszystkie niezbędne 

materiały dydaktyczne. Cenne okazały się autorskie podręczniki i materiały audio faktycznie 

dostosowane do poziomu osób rozpoczynających naukę.” 
College of Europe 

 

“Metoda Państwa szkoły wydaje mi się bardzo przekonująca i przemyślana. DuŜo 

konkretnych informacji padło na szkoleniu, widać duŜe doświadczenie i wiedzę 

prowadzących.” 
Uczestniczka warsztatów metodycznych dla początkujących lektorów 
 

“Klub Dialogu has delivered substantially beyond my expectations in nearly every category 

of service, from office management to conduct of my lessons. The office staff is eminently 

professional, making changes to my weekly schedule and other administrative matters have 

been simple and straightforward”. 
Embassy of United States of America 
 

 
 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i dokumentów 
niezbędnych do ubiegania się o grant prosimy o kontakt telefoniczny: 

(+48 22) 827 49 04 lub (+48) 664 788 004 bądź mailowy: 
grundtvig@klubdialogu.pl 
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